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Sanprobi Super Formula 40 kaps.
 

Cena: 44,11 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent I.P.C.INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
CONSULTING

Opakowanie 40 kapsułek

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Probiotyki: 2 szczepy Bifidobacterium lactis; Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus paracasei; Lactobacillus plantarum;
Lactobacillus salivarius; Lactococcus lactis. Prebiotyki: fruktooligosacharydy (FOS), inulina. Substancje pomocnicze: amylazy, chlorek
potasu, siarczan magnezu, skrobia ziemniaczana, wanilia, siarczan manganu, maltodekstryny. Skład ilościowy substancji aktywnych w
procji maksymalnej zalecanej do spożycia w ciągu dnia: Substancja aktywna Dorośli Dzieci Inulina 110,4 mg 55,2 mg
Fruktooligosacharydy 9,6 mg 4,8 mg Bifidobacterium lactis ?2,8 x 108 CFU ?1,4 x 108 CFU Lactobacillus acidophilus ?1,2 x 108 CFU ?0,6
x 108 CFU Lactobacillus plantarum ?1,1 x 108 CFU ?0,6 x 108 CFU Lactococcus lactis ?1,1 x 108 CFU ?0,6 x 108 CFU Lactobacillus casei
?0,9 x 108 CFU ?0,4 x 108 CFU Lactobacillus salivarius ?0,9 x 108 CFU ?0,4 x 108 CFU  Działanie Sanprobi Super Formuła to
wieloskładnikowy preparat zawierający unikalną kompozycję siedmiu probiotyków i dwóch prebiotyków, który poprawia pracę układu
pokarmowego. Probiotyki odbudowują i wspomagają mikroflorę oraz mechanizmy obronne przewodu pokarmowego, wzmacniają
naturalną odporność organizmu, ułatwiają trawienie i zwiększają wchłanianie substancji odżywczych. Prebiotyki sprzyjają rozwojowi
pożytecznych, niezbędnych dla zdrowia bakterii jelitowych. SANPROBI SUPER FORMULA działa wspomagająco w odchudzaniu i terapii
zaburzeń metabolicznych.  Wskazania Polecany do uzupełnienia diety w przypadku: nadwagi i otyłości stosowania diet odchudzających
oraz przy diecie bogatej w tłuszcze, cukier i białko wysokiego cholesterolu cukrzycy nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej
serca zespołu metabolicznego antybiotykoterapii  Dawkowanie Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2-4 kapsułki dziennie. Dzieci od 3
do 12 roku życia: 1-2 kapsułka dziennie. W przypadku antybiotykoterapii zaleca się spożywanie preparatu wraz z rozpoczęciem
przyjmowania antybiotyku i kontynuowanie suplemencji przez 10 kolejnych dni po zakończeniu antybiotykoterapii.  Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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